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Ešte v škôlke, ľudia milí, 

boli sme už celkom iní. 

Chválili nás učiteľky, 

že sme usilovné včielky. 

Naším „športom“ dodnes je, 

rozprávanie, škriepenie. 

Sme raz takí, čo už s tým, 

V dobrom aj zlom - my sme tím! 

Autor:  Katarína Kočišová 

 

... a takto sme začínali v škole! 
 

Naša trieda je ako všetky ostatné. V každej triede sa nájdu žiaci šikovnejší i pomalší, 

športovci aj počítačoví experti, tanečníci aj speváci. Aj my sme z každého rožka 

troška. 

Ukázali sme sa ako malí herci, keď sme mamkám ku Dňu matiek zahrali divadlo 

o Domčeku v poli. V druhom ročníku sme sa predstavili v Pytačkách. Naši chalani už 

ako prváci očarili na Noci v škole originálnym tancom Pomáda. Sme súťaživé typy, 

ale veľmi ťažko prijímame prehru  (snáď ako väčšina z nás). Táto miniKvapka trocha 

poodhalí aj naše iné stránky a schopnosti. Dúfame, že pri jej čítaní sa aspoň trošku 

zabavíte a príjemne si oddýchnete.  

                                                                                                                     Deti z 3.A  
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NAŠA ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

Tvorili sme rozprávky, ale trochu inak. 
Na hodinách čítania okrem textov, ktoré máme v čítanke, čítame aj mimočítankovú 

literatúru. V treťom ročníku si čítame rozprávky od Pavla Dobšinského. Aby však 

neboli tieto rozprávky také staré, dali sme im nový šat -  tak trošku sme ich 

poopravili. Jednu z nich vám ponúkame. 

 

 

Keď sa Holene jedného zimného rána zachcelo jesť jahody, prišla do izby k svojej 

nevlastnej sestre a hovorí: 

„ Maruša, v BMV-éčku máš plnú nádrž, tak si vyber z mojej peňaženky kreditku 

a upaľuj do Kauflandu, mám príšernú chuť na jahody!“ 

„Ach sestrička, čo si sa zle vyspala? Veď je ešte len päť hodín ráno, otvárajú až 

o šiestej.“ 

„Neštvi ma, počkáš na parkovisku! Keď otvoria, budeš vlastne prvá. A nezabudni 

skontrolovať dátum spotreby! Nezabudni aj na to, že chcem iba slovenský výrobok! 

Tak nech si jedna noha tam a druhá späť!“ 

Nešťastná Maruška poslušne počkala pred Kauflandom, kým otvorili a utekala 

k ovociu. No jahody od slovenského pestovateľa tam nenašla. Prišla za manažérom 
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a opýtala sa ho, prečo nemajú slovenské jahody. Manažér Maruške poradil, aby viac 

sledovala obchodnú politiku, a tak sa dozvie, že na Slovensko sa jahody dovážajú 

z teplých krajín. Maruška kúpila španielske jahody a premýšľala, ako okabáti sestru 

a ako prelepí na jahodách etiketu... 

Autor:  Olívia Belasová 

                                                                             

 

Naša trieda perfektná je, 

trochu sa aj pohádame. 

Keď nám šiesta odpadne, 

radosť na nás zosadne. 

 

Milá a pilná ako včielka, 

je naša triedna učiteľka, 

no keď ju však nahneváme, 

radšej pred ňou utekáme. 

 

Skupinové práce radi máme, 

ale vždy sa pri nich pohádame. 

Každý chce byť vedúci, 

šéfovať nám pri práci. 

 

Keď sa stane niečo  zlé, 

nikto o tom nič nevie. 

Vinníka u nás nikdy niet, 

každý je čistý ako kvet. 

 

Autor: Klaudia Demčáková 
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Príroda sa pomaly zobúdza, len tento rok jej to trvá o čosi dlhšie. Pred pár dňami nás 

prekvapilo počasie snehovými krúpami, čo naozaj už nikto nečakal. Prezuli sme 

zimné pneumatiky na  letné, kvetiny aj stromy už začali pučať a kvitnúť. Bol to od 

počasia riadny podraz! Nie nadarmo dostal apríl prívlastok bláznivý. Ľúto mi bolo 

divých husí a kačíc, ktoré sa po zime vrátili späť. No namiesto teplých slnečných 

lúčov ich privítala zima a vietor. Každá negatívna vec má aj tú lepšiu stránku. Aspoň 

ľudia nevypaľujú suchú trávu, a tak možno nezahynú v tráve chrobáčiky, zajačiky 

a v správach bude menej informácií o požiaroch. Veď z rozprávania rodičov aj 

babičiek som počul, že príroda  je múdra a sama najlepšie vie, čo a prečo to robí. 

Tak jej verím, že to s nami myslí dobre. 

Autor: Marek Pačuta 

 

Veľká noc 

Tento rok pripadla Veľká noc na apríl, čomu som sa potešila, lebo som si bola istá, 

že bude teplo. Po iné roky bolo teplo oveľa skôr. A tento rok to bolo veľmi divné. 

Predpoveď počasia neveštila nič dobré. Nevadí, hovorila som si, aspoň oblievači 

dajú pokoj. Nedeľa bola fakt nepríjemná. A tak som si povedala, že aspoň sa toľko 

nebudem musieť prezliekať, keď už tá oblievačka nevyjde. Keď som sa v pondelok 

ráno zobudila, všetko bolo inak. Opäť raz pánovi Iľkovi nevyšla predpoveď, isto mu 

ochorela rosnička . Predsa len platí, že príroda je veľká čarodejka a robí si s nami, 

čo chce.  

Autor: Karin Kozáková 
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Každý rok si pripomíname 22. apríl Deň Zeme. Rok čo rok sa snažíme prispievať 

rôznymi aktivitami k tomu, aby sa nezabúdalo na to, že Zem nás všetkých nosí na 

svojich pleciach, že nám dáva vodu a prináša úrodu, a my ako neposlušné deti sa jej 

za to odmeňujeme tým, že ju zasypávame hŕbou odpadu. Na hodinách prírodovedy 

sa veľmi často rozprávame o tom, v akom ohrození sú zdroje pitnej vody, že veľa 

ľudí zomiera nielen od hladu, ale aj od smädu. V tomto školskom  roku sme si 

zmerali sily v teoretických znalostiach o našej Zemi. Aj keď niektoré otázky boli pre 

nás náročné, dôležité bolo dozvedieť sa  správne odpovede a pamätať si ich do 

budúcna. Ukážeme vám fotografiu spred dvoch rokov, keď sme ako prváci z 

prírodného materiálu tvorili slimáčiky. Boli sme šikovní, čo vy na to? 

  

Autor: Marko Truchan 
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A teraz si trošíčka overte svoje športové vedomosti 
 

Zelená je tráva, futbal to je hra.... 

Vitajte v spoločnosti najjagavejších futbalových hviezd.  

Spoj správne: 

Cristiano Ronaldo                          Manchester City 

Sergio Aguero                                Real Madrid 

Lionel Messi                                   FC Barcelona 

Eden Hazard                                   Bayern Mníchov                                         

Robert Lewandowski                      Manchester United 

Zlatan Ibrahimovič                          Chelsea 

Cedric                                              Southampton     

Kľúč: 

Ronaldo – Real Madrid, Aguero – Manchester City, Messi – FC Barcelona, Hazard – Chelsea, Lewandovski – Bayer Mnichov, Ibrahimovič – 

Manchester United, Cedric -  Southampton 

Autor: Filip Hric 

 

Volám sa Dorotka Bučáková a na hodinách informatiky som si našla novú záľubu. 

Veľmi ma baví pracovať s programom PowerPoint. Keď nám pani učiteľka jedného 

dňa ukázala, aké zaujímavé prezentácie sa v ňom dajú robiť, úplne ma to pohltilo. 

Najviac ma baví vkladanie a úprava obrázkov a animácie, ktoré úžasne okrášľujú 

prezentáciu. Vyrobila som ich už niekoľko, najmä však na hodiny vlastivedy. 

Pomohla som tak našej pani učiteľke uľahčiť výklad učiva o Márii Terézii, Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi, Ľudovítovi Štúrovi... Aj keď ma nedokáže len tak hocičo 

zaujať, možno toto raz bude moja životná cesta. 

Autor: Dorota Bučáková 
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Pri ceste ako chrastie kríček rastie, prútiky hryzú sťa hady, nieto s nimi rady. Plody 

čierne uhlíky, chutia ako cukríky. 

                                                                                                Čo je to?   (ecinreČ) 

Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata. No keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať 

sa pri tom musíš. 

                                                                                                Čo je to?     (aľubiC) 

Kým má listy svieže, na vetvách jej sedia ježe. Keď spadne jež na líčko, znesie 

hnedé vajíčko. 

                                                                                                Čo je to?   (natšaG) 

 

  Osemsmerovka    

            

B M Z H E V I E R Š J 

E O A S Č A R N Á A B 

N R A R Č U G L N B R 

D A V R E R U O A A U 

O V Á O O C V V G L K 

V Č L CH K I J E L C N 

Á Í E Á C S U P I O E 

E K K R O J Č E K R R 
 

Nájdi autora: 

1. Hodina čítania,    2.  O zelenom vodníkovi,   3.  Snívaníčko,  4.  Kačacia dolina,   5. 

Zátoka zátok, 6.  Ester a Albaros, 7. Prechádzka,  8. Strigônska oblievačka,  9. Môj 

veľký brat výmyselník, 10. Po stopách umenia, 11. Kúzelník, 12. Zaľúbená báseň, 

13. Kozmonauti 

Autor: Richard Uličný 


